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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan 

sebagai rujukan dalam menulis penelitian. Yaitu sebagai berikut: 

2.1.1 Raed Ahmad Momani (2015). 

 Judul “The Impact of Brand Dimension on the Purchasing Decision Making 

of the Jordanian Consumer for Shopping Goods” (Raed Ahmad Momani 2015). Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mempelajari adanya dimensi pada keputusan pembelian. 

Penelitian ini juga menekankan beberapa variabel di antaranya yaitu,  kesetiaan, 

kualitas, komunikasi pemasaran, tradisi sejarah dan negara asal. Peneliti mempelajari 

dimensi mana yang paling kuat dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Peneliti 

juga menyebarkan 300 kuisioner untuk dijadikan data primer. Dalam penelitian ini 

menggunakan analisis statistik yaitu menggunakan SPSS (Statistical Product and 

Service) yang dimana hasil penelitian ini menunjukkan pada kesetiaan dimensi merek, 

komunikasi pemasaran kualitas dan negara asal memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian. Dan penelitian ini di teliti di seluruh wilayah Jordania. 

Peneliti meneliti sebuah barang belanja untuk melakukan proses keputusan pembelian 

yang ada di wilayah Jordania. Dan responden dari penelitian ini adalah seluruh 

konsumen yang ada di Jordania. Persamaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian
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 sekarang adalah terdapat pada variabel bebas yaitu kualitas. Sedangkan persamaan 

yang kedua yaitu kedua varibel penelitian terdahulu dan penelitian sekarang 

variabel terikatnya yaitu keputusan pembelian. Kemudian persamaan yang ketiga 

adalah dalam menganalisis data yaitu menggunakan SPSS (Statistical Product and 

Service solutions) dan persamaan yang terakhir dalam pengambilan sampel 

menggunakan kuisioner. 

Perbedaan peneliti terdahulu dengan sekarang adalah pada penelitian 

terdahulu menggunakan objek penelitiannya yaitu barang belanja konsumen 

sedangkan peneliti sekarang menggunakan mobil Toyota avanza. Kemudian 

perbedaan yang kedua pada lokasi penelitian, penelitian terdahulu di lakukan di 

Jordania sedangkan penelitian sekarang di Surabaya. 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2. 1 

KERANGKA PEMIKIRAN oleh Raed Ahmad Momani (2015). 
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2.1.2 Onigbinde Isaac Oladepo & Odunlami Samuel Abimbola (2015) 

Judul “The Influence of Brand Image and Promotional Mix on Consumer 

Buying Decision”. (Onigbinde Isaac Oladepo & Odunlami Samuel Abimbola2015). 

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh citra merek dan bauran 

promosi pada keputusan pembelian. Peneliti menggunakan sampel dengan 

judgemental dan purposive. Kemudian data di kumpulkan sebanyak 400 kuisioner 

yang di sebarkan di lagos state, Nigeria. Yang dimana hanya 384 kuisioner yang 

dikembalikan. Dalam penelitian ini metode dalam menganalisis data adalah 

korelasi pearson. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa bahwa citra merek, 

iklan, promosi penjualan dan penjualan pribadi memiliki pengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian konsumen. Peneliti juga menyimpulkan bahwa jika 

produk di promosikan dan digabungkan dengan integritas merek produk dapat 

mendorong konsumen untuk melakukan keputusan pembelian, objek dalam 

penelitian ini adalah konsumen minuman dengan responden nya yaitu orang yang 

mengkonsumsi minuman di wilayah Lagos State, Nigeria. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah terdapat 

dua variabel bebas yang sama yaitu citra merek dan periklanan. Persamaan yang ke 

dua yaitu pada variabel terikatnya yaitu pada keputusan pembelian. Ketiga, 

pegambilan sampel sama menggunakan kuisioner dan persamaan yang terakhir 

yaitu dalam menganalisis data menggunakan software SPSS (Statistical Product 

and Service Solutions). 
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Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu pada 

objek penelitian, dimana objek penelitian terdahulu adalah konsumen minuman 

sedangkan penelitian sekarang adalah mobil Toyota avanza. Perbedaan selanjutnya 

adalah lokasi, penelitian terdahulu melakukan penelitian di lokasi Nigeria 

sedangkan penelitian sekarang berada di Surabaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 2 

Kerangka pemikiran oleh 

Onigbinde Isaac Oladepo & Odunlami Samuel Abimbola (2015) 

 

2.1.3 Jalal Rajeh Hanaysha (2018) 

 Jurnal “An Examination of the Factors Affecting Consumer’s Purchase 

Decision in the Malaysian Retail Market”. (Jalal Rajeh Hanaysha 2018). Tujuan 

penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh tanggung jawab social perusahaan, 

pemasaran media social, promosi penjualan, dan nilai yang dirasakan pada 

Purchase 

Decision 

 

Personal Selling 

 

Sales Promotion 

 

Advertising 

 

Brand Image 



12 
 

 
 

keputusan pembelian di sector ritel. Peneliti menggunakan penelitian yang bersifat 

kuantitatif dan menggunakan kuisioner sebanyak 278 pelanggan dari toko-toko ritel 

yang ada di Malaysia. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis data menggunakan 

SPSS (Statistical Product and Service). Hasil dari penelitian ini adalah 

mengungkapkan bahwa tanggung jawab sosial memiliki efek positif yang 

signifikan pada keputusan pembelian. Peneliti menyatakan bahwa setiap individu 

menyadari bahwa merek memiliki arti penting terhadap masyrakat  untuk memilih 

produk / layanannya. kemudian hasil yang kedua menunjukkan bahwa pengaruh 

pemasaran media sosial pada keputusan pembelian konsumen tidak signifikan.  

Persamaan peneliti terdahulu dengan penelitian sekarang adalah variabel 

bebas nya yaitu promosi penjualan. Dan persamaan kedua pada variabel terikatnya 

adalah keputusan pembelian. kemudia persamaan yang ketiga adalah dalam 

menganalisis data peneliti terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan 

software SPSS (Statistical Product Service Solutions) dan persamaan yang keempat 

dalam pengambilan sampel sama menggunakan kuisioner. 

Perbedaan pada penelitian dahulu dengan penelitian sekarang adalah objek 

penelitiannya. Peneliti terdahulu melakukan penelitian dengan objek toko ritel 

sedangkan penelitian sekarang objek nya adalah mobil Toyota avanza. Penelitian 

terdahulu melakukan penelitian di lokasi Malaysia sedangkan penelitian sekarang 

berada di Surabaya. 
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Gambar 2. 3 

KERANGKA PEMIKIRAN Jalal Rajeh Hanaysha (2018) 

Purchase 

Decision 

Perceived 

Value 

Sales Promotion 

Store 

Environment 

Social Media 

Marketing 

Corporate Social 

Responbility 



14 
 

 
 

Tabel 2. 1 

PERBANDINGAN PENELITIAN TERDAHULU DAN PENELITIAN 

SAAT INI 

Penelitian Raed Ahmad 

Momani (2015) 

Onig binde Isaac 

Oladepo & Odunlami 

Samuel 

Abimbola(2015) 

Jalal Rajeh 

Hanaysha (2018) 

Yenny Adinda 

Putri (2018) 

Judul 

Penelitian 

 

 

The Impact of 

Brand Dimension 

on the Purchasing 

Decision Making 

of the Jordanian 

Consumer for 

Shopping Goods 

The Influence of 

Brand Image and 

Promotional Mix on 

Consumer Buying 

Decision “A Study 

Of Beverage 

Consumers In Lagos 

States, Nigeria 

 

An Examination of 

the Factors 

Affecting 

Consumer’s 

Purchase Decision 

in the Malaysian 

Retail Market 

Pengaruh Citra 

Merek, Kualitas, 

Promosi 

Penjualan, 

Periklanan 

terhadap 

Keputusan 

Pembelian Toyota 

Avanza di 

Surabaya 

Variabel 

bebas 

Loyalty, Quality, 

Marketing 

Comunications, 

Historical 

Tradition, 

Country of Origin 

Brand Image, 

Advertising, Sales 

Promotion, Personal 

Selling 

Corporate Social 

Responbility, 

Social Media 

Marketing, Store 

Environment, Sales 

Promotion,Perceiv

ed Value 

Citra merek, 

Kualitas, Promosi 

Penjualan, 

Periklanan 

Variabel 

terikat 

Keputusan 

pembelian 

Keputusan pembelian Keputusan 

pembelian 

Keputusan 

pembelian 

Teknik 

pengumpul

an data 

Kusioner Kuisioner Kuisioner Kuisioner 

Jumlah 

responden 

 

300 384 278 Berdasarkan 

rumus yang 

digunakan Van 

Voorhis dan 

Morgan : minimal 

82 

 

Objek 

penelitian 

 

Barang belanja 

konsumen 

Konsumen minuman Pelanggan toko 

ritel 

Mobil Toyota 

avanza 

Teknis 

analisis  

Regresi linier 

sederhana dan 

ANOVA 

Korelasi Pearson Multikolinearitas Regresi linier 

berganda 
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Lokasi Jordania Nigeria Malaysia Surabaya 

Hasil Kesetiaan pada 

dimensi merek, 

kualitas, 

komunikasi 

pemasaran dan 

negara asal 

memiliki 

pengaruh positif 

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

Citra merek, iklan, 

promosi penjualan 

dan penjualan pribadi 

memiliki pengaruh 

positif terhadap 

keputusan pembelian 

konsumen. 

Tanggung jawab 

social perusahaan, 

pemasaran media 

social, promosi 

penjualan, dan 

nilai yang 

dirasakan memiliki 

pengaruh positif 

pada keputusan 

pembelian. 

Kualitas, 

Periklanan 

memiliki pengaruh 

positif pada 

keputusan 

pembelian Toyota 

Avanza. 

Sumber: Raed Ahmad Momani (2015), Onigbinde Isaac Oladepo & Odunlami 

Samuel Abimbola (2015), Jalal Rajeh Hanaysha (2018). 

 

2.2. Landasan Teori 

 Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa teori yang mendasari penelitian ini. 

Landasan teori di gunakan untuk menganalisis dan dapat melakukan pembahasan 

untuk dapat memecahkan masalah yang telah di rumuskan. Dimana dalam 

penelitian ini ada beberapa variabel yang digunakan, variabel-variabel tersebut 

yaitu citra merek, kualitas, promosi penjualan, periklanan dan keputusan 

pembelian. 

2.2.1 Citra Merek 

 Citra merek merupakan hal yang memiliki keterkaitan yang ada dibenak 

konsumen, dan merupakan persepsi konsumen terhadap merek secara menyeluruh 

mulai dari informasi merek dan pengalaman selama dalam menggunakan merek 

tersebut. (Tatik Suryani, 2013:86) 
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Citra merek positif yang kuat tidak hanya membantu perusahaan untuk mencapai 

keunggulan kompetitif tetapi juga mendorong pembelian berulang (Porter dan 

Claycomb, 1997 dalam Onigbinde dan Odunlami, 2015:101), dan menemukan 

bahwa citra merek tidak hanya meningkatkan keputusan pembelian konsumen, 

tetapi juga memiliki hubungan positif langsung dengan loyalitas pelanggan (Silvia 

dan Alwi, 2008 dalam Onigbinde dan Odunlami, 2015:101). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Onigbinde Isaac Oladepo dan 

Odunlami Samuel Abimbola (2015) citra merek memiliki 4 indikator yaitu: 

1. Memiliki pengaruh produk atau merek yang kuat 

Mampu membantu dalam mempengaruhi merek yang kuat dan mencapai 

keunggulan merek. 

2. Memiliki produk atau merek yang positif 

 Memberikan kesan positif di dalam sebuah merek. 

3. Merek memiliki simbol 

Mampu dengan mudah mengetahui dan mengingat sebuah simbol dengan 

benar. 

4. Merek memiliki desain 

    Mampu dalam mengetahui desain yang dimiliki oleh sebuah produk. 
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2.2.2 Kualitas 

 Kualitas mencakup fitur dan karakteristik dari suatu produk atau layanan yang 

memiliki sebuah kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang diinginkan 

(Kotler, 2008 dalam Raed Ahmad Momani, 2015:156). 

  Terdapat dua jenis dimensi kualitas yaitu: 

1. Kualitas objektif 

Kualitas ini mengacu pada keunggulan dalam produk yang dapat di tentukan 

dan dapat diukur. 

2.   Kualitas yang dirasakan 

Kualitas ini mengacu pada penilaian konsumen pada keseluruhan produk. 

Kualitas di anggap sebagai sebuah konsep multi dimensi karena mencakup sebuah 

karekteristik, karena konsumen dapat memberikan sebuah penilaian tentang 

kualitas (Ali Slaiman, 2011 dalam Raeh Ahmad Momani 2015:156). 

        Dalam penelitian yang dilakukan oleh Raed Ahmad Momani (2015) terdapat 

tujuh indikator kualitas diantaranya adalah: 

1. Memberikan kualitas terbaik 

Mampu memenuhi kebutuhan konsumen sesuai yang diinginkan dengan 

memberikan kualitas yang terbaik. 

2. Memberikan daya tahan kekuatan 

Mampu memberikan daya tahan dan kekuatan produk atau masa hidup sebuah 

produk. 
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3. Merek terkenal 

Memiliki daya tarik yang besar pada masyarakat karena sebuah produk 

merupakan merek terkenal. 

4. Merek merngarahkan pada merek komersil 

Mampu dengan mudah diperdagangkan dan diterima baik dan mengarahkan 

pada merek komersil. 

5. Memperkuat komoditas merek 

Mampu membuat persepsi konsumen jika produk yang di perdagangkan 

dapat memperkuat komoditas. 

6. Harga yang dibayar sesuai dengan kualitas 

Memberikan pemahaman kepada konsumen bahwa produk yang ditawarkan 

mempunyai nilai jual sesuai dengan kualitas. 

7. Spesifikasi mencerminkan dalam pengaruh harga jual 

Memberikan pengaruh dari sebuah produk untuk dijadikan acuan dalam 

memberikan harga. 

2.2.3 Promosi Penjualan  

 Promosi penjualan merupakan sarana komunikasi yang bertujuan untuk 

menarik perhatian dan memberikan informasi yang akan mengarahkan konsumen 

ke sebuah produk. Dan memberikan kontribusi nilai tambah kepada konsumen dan 

secara tidak langsung mengajak konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan 
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(Agus Hermawan, 2012:64). Promosi penjualan merupakan alat yang sangat kuat 

untuk menarik konsumen dan meningkatkan volume penjualan (Kotler dan Keller 

2012 dalam Jalal Rajeh Hanaysha, 2018:12). Banyak perusahaan fokus pada 

promosi penjualan untuk mengembangkan dan menembus pasar baru, membentuk 

informasi yang mendukung, menyampaikan informasi, meningkatkan harga dan 

menambah nilai bagi sebuah produk atau layanan yang dapat menjadikan pembeda 

dari pesaing (Ehrenberg dan Sharp, 2000 dalam Jalal Rajeh Hanaysha, 2018:12). 

a. Tujuan Promosi Penjualan 

Dengan adanya promosi penjualan dapat mendorong keinginan untuk 

mencoba atau membeli suatu produk atau jasa (Agus Hermawan 2012:55). Dengan 

karakteristik sebagai berikut:  

1. Menggunakan berbagai cara pendekatan 

2. Menarik perhatian pelanggan 

3. Menawarkan kekuatan dan insentif untuk membeli 

4. Mengundang dan cepat memberikan penghargaan atas respons konsumen. 

b. Jenis Promosi Penjualan 

   Alat yang digunakan untuk mencapai tujuan promosi penjualan terdapat 3 

(tiga) yaitu alat promosi konsumen, alat promosi dagang dan alat promosi ritel. 

(Agus Hermawan 2012:132) alat promosi penjualan dapat di jelaskan sebagai 

berikut: 
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1. Diskon harga  

 Merupakan potongan harga yang di berikan para penjual kepada konsumen agar 

produknya dapat diminati oleh banyak orang. 

2. Kupon 

 Merupakan suatu sertifikat yang memiliki hak kepada pemegang kupon dengan 

mendapatkan sebuah potongan harga. 

3. Kontes dan undian 

 Kontes dan undian merupakan alat promosi yang sudah dikenal banyak oleh 

masyarakat. Jika konsumen mendapatkan peluang berupa hadiah uang atau 

produk, konsumen tersebut harus melakukan sebuah penampilan seperti 

melempar cincin besar untuk dimasukkan kedalam produk yang diinginkan. 

4. Rabat 

 Merupakan pengurangan harga yang diberikan kepada pembeli. Karena rabat 

ini juga membantu untuk mengenalkan sebuah produk baru dan dapat 

mendorong untuk mencapai keuntungan. 

5. Sampel 

 Merupakan strategi penawaran untuk mencoba suatu produk yang diberikan 

kepada konsumen untuk mendapatkan secara gratis. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Jalal Rajeh Hanaysha (2018) terdapat 

beberapa tiga indikator promosi penjualan yaitu: 

1. Dapat melakukan promosi penawaran harga   

 Mampu mempengaruhi konsumen berupa promosi penawaran harga yang 

ditawarkan untuk mempengaruhi konsumen. 
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2. Melakukan promosi musiman 

 Memberikan promosi untuk konsumen agar membeli sebuah produk ketika 

diadakannya promosi musiman. 

3. Penawaran harga terbaik 

 Mampu memberikan penawaran yang menarik sehingga berbeda dengan 

pesaing. 

2.2.4 Periklanan  

 Periklanan merupakan perwujudan dari strategi pemasaran, iklan dapat 

dikatakan efektif jika sesuai dengan keinginan dan nilai yang ditetapkan oleh 

konsumen (Shimp, 2014:218) Iklan merupakan bentuk penyajian dan promosi 

nonpersonal atas ide, barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan tertentu 

(Agus Hermawan, 2012:72).  

  Faktor penting utama periklanan adalah bahwa iklan harus menggugah 

perhatian calon konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. 

Para konsumen potensial dibuat untuk memerhatikan dan peduli terhadap sebuah 

produk yang memberikan manfaat bagi mereka yang akan memberikan alas an bagi 

mereka untuk membeli. Periklanan juga sangat penting untuk menghubungkan 

konsumen yang sudah ada dan mengingatkan mereka akan alas an dalam memilih 

produk yang sudah diiklankan. Konsumen yang sudah ada juga dibuat untuk tetap 

menjaga hubungan dengan produk dan jasa terbaru yang tersedia bagi mereka, 

dengan mengingatkan keberadaan produk secara intensif (Shimp, 2014:72). 
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 Terdapat indikator tentang periklanan dalam penelitian Onigbinde Isaac dan 

Odunlami Samuel Abimbola (2015) : 

 1. Periklanan dapat mempengaruhi pelanggan. 

  Mampu mempengaruhi konsumen untuk menimbulkan suatu tindakan 

 2. Periklanan dapat menimbulkan kesetiaan pelanggan. 

  Menjadikan kesetiaan pada pelanggan terhadap produk yang di iklankan. 

 3. Periklanan dapat melalui media. 

  Sebuah keputusan untuk memilih media periklanan yang akan 

  digunakan. 

2.2.5 Keputusan Pembelian 

 Keputusan pembelian dapat dikategorikan secara kedalam tiga tahapan 

utama: pra-pembelian, konsumsi, dan evaluasi purnabeli. Dalam tahap ini meliputi 

tiga proses, yakni identifikasi kebutuhan, pencarian informasi dan evaluasi 

alternative. Tahap konsumsi merupakan tahap proses keputusan konsumen dimana 

konsumen membeli dan menggunakan produk atau jasa. Sedangkan tahap evaluasi 

purnabeli adalah tahap proses pembuatan keputusan konsumen yang menentukan 

untuk membuat keputusan pembelian yang tepat.  Fandy Tjiptono (2015:53). 

Konsumen biasanya mencari informasi yang relevan tentang asumsi spesifik yang 

dispesifikasikan dan dibutuhkan dari pengalaman terburuk untuk mendapatkan 

sumber informasi eksternal. Dengan kata lain, pengalaman pembelian dimasa lalu 

di anggap sebagai sumber informasi internal yang di andalkan oleh konsumen 

sebelum melakukan keputusan pembelian (Schiffman dan Kanuk, 2007 dalam Jalal 

Rajeh Hanaysha, 2018:8). Proses pengambilan keputusan dimulai ketika kebutuhan 
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dan keinginannya tidak terpenuhi. Kebutuhan ini adalah yang memotivasi untuk 

melakukan sebuah keputusan pembelian (Mullins et al., 2008 dalam Raed Ahmad 

Momani, 2015:158).  

Terdapat 5 (lima) tahap dalam melakukan sebuah proses pengambilan 

keputusan  pembelian (Kotler dan Keller, 2009 dalam Raed Ahmad Momani, 

2018:154). Yaitu sebagai berikut: 

1. Pengenalan Kebutuhan 

Untuk melakukan proses pembelian diperulkan adanya proses pengenalan 

kebutuhan yang timbul dari rangsangan internal dan eksternal. 

2. Pencarian Informasi 

Konsumen biasanya mencari informasi untuk kebutuhannya, meliputi 

jumlah informasi yang telah dimiliki, mendapatkan nilai yang diberikan 

pada informasi tambahan, serta kepuasan dalam mencari informasi tersebut. 

Sumber informasi konsumen dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu 

yang pertama sumber pribadi. Sumber pribadi ini seperti Keluarga, Sahabat, 

Tetangga. Kemudian yang kedua adalah sumber komersil. Sumber komersil 

ini seperti Iklan dan pameran. Kemudian sumber yang ketiga yaitu sumber 

umum. Sumber umum ini seperti media massa. Dan yang terakhir adalah 

sumber pengalaman. Sumber pengalaman ini seperti halnya pernah 

menggunakan produk. 

3. Evaluasi alternative 
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Merupakan proses yang menganggap konsumen membentuk suatu 

penilaian terhadap sebuah produk. 

 

4. Keputusan pembelian 

Untuk membentuk niat untuk membeli, konsumen dapat mengambil sebuah 

keputusan. Yaitu, merek, kuantitas, waktu dan metode pembayaran. 

5. Perilaku pasca pembelian 

Setelah mengkonsumsi suatu produk, konsumen akan memberikan penilian 

puas atau ketidakpuasan terhadap produk. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Jalal Rajeh Hanaysha (2018) menentukan 

indikator pada keputusan pembelian adalah sebagai berikut: 

1.    Sesuai dengan kebutuhan 

   Memenuhi harapan konsumen untuk melakukan sebuah pembelian  

   produk yang sesuai kebutuhan. 

2.    Memberikan rekomendasi kepada keluarga 

    Menganjurkan atau merekomendasikan untuk membeli suatu produk  

    kepada keluarga. 

3.    Nyaman 

Membuat konsumen merasa nyaman dalam menggunkan suatu produk yang 

telah di beli. 

4.    Pembelian ulang 

    Mampu meyakinkan konsumen agar dapat melakukan pembelian  

         ulang untuk suatu kebutuhan 
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5.    Puas 

    Konsumen akan merasa puas dengan apa yang sudah dibeli. 

 

2.3 Hubungan antar variabel 

  Masing-masing variable yang diteliti memiliki hubungan dan keterkaitan. 

Hubungan antara variable akan di jelaskan sebagai berikut. 

2.3.1 Pengaruh Citra merek terhadap keputusan pembelian 

 Citra merek memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

konsumen. Hal ini juga dapat diartikan cara produk di promosikan dapat 

digabungkan dengan integritas merek yang dimana produk tersebut mendorong 

konsumen untuk membelinya dan melakukan pembelian berulang, citra merek 

mampu mempengaruhi keputusan pembelian konsumen secara berkelanjutan. Citra 

merek memiliki pengaruh yang positif dalam membantu sebuah perusahaan untuk 

mencapai keunggulan yang kompetitif. Peran citra merek dalam menciptakan 

keputusan pembelian yang menghasilkan loyalitas pelanggan serta dapat membuat 

kepuasan pelanggan (Onigbinde Isaac Oladepo dan Odunlami Samuel Abimbola 

2015 : 101). 

2.3.2 Pengaruh kualitas terhadap keputusan pembelian 

 Kualitas memiliki sebuah persepsi dan harapan pelanggan tentang kualitas 

produk yang memiliki peran dalam keputusan pembelian. Terutama jika di 

bandingkan dengan produk lain sebuah kualitas lah yang akan dijadikan sebuah 

pertimbangan dalam hal pengambilan keputusan untuk membeli. Karena hal ini 

dapat mempengaruhi dalam proses keputusan pembelian untuk membeli sebuah 
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produk dan dapat mempengaruhi kepuasaan konsumen. Kemudian kualitas pada 

produk meliputi pada fitur dan karakteristik  dari suatu produk itu sendiri. Dan 

konsumen juga memiliki penilaian tersendiri ketika melakukan pembelian berulang 

karena bisa melihat dari segi kualitas yang menarik dari produk tersebut (Raed 

Ahmad Momani 2015 : 156). 

2.3.3 Pengaruh promosi penjualan terhadap keputusan pembelian 

  Promosi penjualan merupakan faktor yang paling penting dalam bauran 

pemasaran. Karena memiliki tujuan untuk menginformasikan, mempengaruhi 

dalam keputusan pembelian konsumen. Sebaik apapun sebuah produk apabila tidak 

di adakannya suatu promosi  maka sebuah produk tersebut tentu saja tidak akan 

dikenal oleh konsumen. Promosi penjualan merupakan komponen penting dalam 

upaya pemasaran yang dimana untuk menarik respons konsumen yang lebih cepat 

dan efektf hal ini meliputi pembelian dan penjualan produk atau jasa, karena dengan 

promosi, penjual memiliki nilai yang positif untuk menarik pelanggan dan 

meningkatkan penjualan. Dengan demikian promosi penjualan memiliki 

keuntungan untuk mempengaruhi suatu proses keputusan pembelian karena dengan 

mudah di capai dan menarik perhatian konsumen (Jalal Rajeh Hanaysha 2018 : 12). 

2.3.4 Pengaruh periklanan terhadap keputusan pembelian 

  Periklanan mempunyai posisi pada suatu produk atau jasa yang kuat di benak 

konsumen karena bisa menjadi pengaruh penting dalam keputusan pembelian. 

Biasanya pemasaran menggunakan iklan untuk melakukan pengenalan produk 

kepada para pelanggan. Setelah itu melakukan pencarian informasi, yang dimana 

informasi tersebut bisa di dapatkan dari banyak hal misal saja informasi tersebut 
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datangnya dari laman situs web, label kemasan dan tampilan. Setelah itu melakukan 

sebuah evaluasi dari berbagai alternative untuk melakukan sebuah keputusan 

pembelian. Dan yang terakhir adalah pasca pembelian dimana konsumen 

memutuskan untuk tetap membeli produk jika konsumen tersebut merasa puas, atau 

malah sebaliknya (Onigbinde Isaac dan Odunlami Samuel Abimbola 2015 : 102). 
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2.4. Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan landasan teori yang telahdi jelaskan di atas. Peneliti ini meneliti 

tentang pengaruh citra merek, kualitas, promosi penjualan, periklanan terhadap 

keputusan pembelian mobil Toyota avanza di Surabaya. 

 

  

H1 

  H2 

                                                             

                                  

               H4 

 

 

     H5 

 

Sumber : Onigbinde dan Odunlami (2015);Raed (2015);Jalal (2018) 
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2.5 Hipotesis Penelitian 

  Hipotesis adalah jawaban sementara dalam permasalahan yang mana 

kebenaranya masih perlu di kaji melalui data yang terkumpul. Hipotesis penelitian 

sebagai berikut: 

H1: Terdapat pengaruh yang signifikan Citra merek terhadap keputusan 

pembelian mobil Toyota avanza di Surabaya 

H2: Terdapat pengaruh yang signifikan Kualitas terhadap   keputusan mobil 

Toyota avanza di Surabaya. 

H3: Terdapat pengaruh yang signifikan Promosi penjualan terhadap keputusan 

pembelian mobil Toyota avanza di Surabaya. 

H4: Terdapat pengaruh yang signifikan Periklanan terhadap keputusan 

pembelian mobil Toyota avanza di Surabaya. 

H5 : Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan citra merek, kualitas, 

promosi penjualan dan periklanan terhadap keputusan pembelian mobil 

Toyota Avanza di Surabaya. 

 


